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Residence permit in Norway. Applicants who do not have a permanent or renewable residence permit, should 
NOT use this form. For more information, please see  www.uio.no/english/studies/admission/ 

SKJEMA FOR STUDIEKOMPETANSE 

Bokmål (for nynorsk, se 
nedenfor/ neste side) 

Vedlegg til søknad om status som gjestestudent ved Det juridiske fakultet

1 - PERSONOPPLYSNINGER 

 Fødselsnummer Dag Mnd År Norsk personnummer Kjønn Kvinne Mann 

Norsk statsborger Ja Nei Hvis nei, oppgi land Målform Bokmål Nynorsk 

 Utenlandske (ikke nordiske) statsborgere må legge ved bekreftet kopi av pass inkludert oppholdstillatelse. 

Etternavn (navnendring må dokumenteres) Fornavn og mellomnavn 

Kontaktadresse, ev. c/o, gate/vei 

Postnr. Poststed og ev. land Telefon 

E-postadresse (skriv tydelig) 

2 - STUDIEKOMPETANSE 

Har du generell studiekompetanse? Ja Nei 

Kopier av dokumentasjon som kan gi grunnlag for 
studiekompetanse må vedlegges. 
For informasjon om studiekompetanse, se www.uio.no/studier/opptak/gsk/ 

Antall vedlegg 

3 - STUDIEØNSKER 

Vår Høst Ønsket studiestart, kryss av for aktuelt semester til 
høyre Enkeltemne/hospitere på masteremne ved Det
juridiske fakultet. Oppgi emnekode(r).

4 - PLIKTER OG UNDERSKRIFT 

• Jeg aksepterer at UiO kan kreve fremvisning av originalvitnemål/dokumentasjon ved opptak/fremmøte og at UiO
kan kontakte dokumentutsteder for verifikasjon. Dokumentfalsk vil bli meldt til politiet.

• Jeg plikter å svare på eventuelle forespørsler for at søknaden min skal kunne bli ferdig behandlet innen gitte frister.

• Jeg plikter å sette meg inn i universitetets studieinformasjon på www.uio.no/studier og rette meg etter de frister og
regler som gjelder for mitt studium.

Sted og dato Søkers underskrift 

http://www.uio.no/english/studies/admission/
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
http://www.uio.no/studier
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Residence permit in Norway. Applicants who do not have a permanent or renewable residence permit, should 
NOT use this form. For more information, please see  www.uio.no/english/studies/admission/ 

SKJEMA FOR STUDIEKOMPETANSE 

Vedlegg til søknad om status som gjestestudent ved Det juridiske fakultet

1 - PERSONOPPLYSNINGAR 

 Fødselsnummer Dag Mnd År Norsk personnummer Kjønn Kvinne Mann 

Norsk statsborgar Ja Nei Dersom nei, oppgi land Målføre Bokmål Nynorsk 

 Utanlandske (ikkje nordiske) statsborgarar må legge ved stadfesta kopi av pass inkludert opphaldsløyve. 

Etternamn (namnendring må dokumenterast) Fornavn og mellomnamn 

Kontaktadresse, ev. c/o, gate/veg 

Postnr. Poststad og ev. land Telefon 

E-postadresse (skriv tydeleg) 

2 - STUDIEKOMPETANSE 

Har du generell studiekompetanse? Ja Nei 

Kopiar av dokumentasjon som kan gi grunnlag for 
studiekompetanse må leggjast ved. 
For informasjon om studiekompetanse, sjå www.uio.no/studier/opptak/gsk/ 

Tal på vedlegg 

3 - STUDIEØNSKJE 

Vår Haust Ønskt studiestart, kryss av for aktuelt semester til 
høgre Enkeltemne/hospitere på masteremne ved Det
juridiske fakultet. Skriv emnekode/ar.

4 - PLIKTER OG UNDERSKRIFT 

• Eg aksepterar at UiO kan krevje framsyning av originalvitnemål/dokumentasjon ved opptak/frammøte og at UiO kan
kontakte dokumentutgjevar for verifikasjon. Dokumentfalsk vil bli meld til politiet.

• Eg pliktar å svare på eventuelle førespurnader for at søknaden min skal kunne bli ferdig handsama innan gjevne

fristar.

• Eg pliktar å setje meg inn i universitetet sin studieinformasjon på www.uio.no/studier og rette meg etter dei fristar og

reglar som gjeld for mitt studium.

Stad og dato Søkjar si underskrift 

http://www.uio.no/english/studies/admission/
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
http://www.uio.no/studier

